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UU  MM  OO  WW  AA  NNrr  PPNN//            //1188  //LLAA//RRKK 

zawarta w dniu ……………………………………… roku 

Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

   53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12 

NIP:  899-22-28-100 REGON: 00290096 KRS: 0000087868 

Reprezentowany przez:   

 

Wykonawca:  …………………………………………. 

NIP:  ………………………………… REGON: …………………………………. KRS: …………………………………… 

Reprezentowany przez: ………………………………………….. 

 

 

§ 1 Podstawa prawna 

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z zapisem art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 postępowania znak: ZP/PN/35/18/LA/RK o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Sukcesywna dostawa produktu leczniczego Trastuzumab emtanzyny dla Dolnośląskiego Centrum 

Onkologii we Wrocławiu – opisanego w zestawieniu asortymentowo – ilościowo – cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy, będącym integralną częścią umowy - zwanych dalej asortymentem/produktem leczniczym.  

2. Wykonawca oświadcza, że asortyment, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, między innymi ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r. , poz. 21111 ze zm.), 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Wartość umowy ogółem netto stanowi kwota ………………………………. złotych, 

(słownie: ………………………………………………………………… złotych). 

Wartość umowy ogółem brutto stanowi kwota …………………………………………………… złotych, 

( słownie: …………………………………………………………………………………………………. złotych). 

Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 

2. Cena brutto obejmuje: 

 cenę netto produktu, 

 koszty ubezpieczenia, 

 cło i opłaty graniczne, 

 koszty dostawy (loco Apteka Zamawiającego). 

3. Cena jednostkowa brutto dostarczanego asortymentu oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej waloryzacji, 

uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od dnia 

wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu.  

4. Cena jednostkowa netto asortymentu objętego niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku umieszczenia produktu 

leczniczego objętego niniejszą umową na liście leków refundowanych dotychczas nią nie objętego, jego cena umowna może ulec 

zmianie na cenę nie wyższą niż wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej – zmiana taka może się odbyć tylko po 

odpowiednim udokumentowaniu konieczności dokonania zmiany ceny oraz za zgodą Zamawiającego, 

§ 4 Termin realizacji 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Termin zakończenia obowiązywania umowy ustala się na dzień ………………………….. r. 

§ 5 Warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw bezpośrednio do Apteki Zamawiającego, w godzinach od 8.00 do 14.00 – według bieżących 

potrzeb Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania faksem/mailem na nr 

…………………………………………………………..;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do tzw. „dostaw interwencyjnych”, o ile zaistnieje taka potrzeba, w ciągu 24 godzin od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego faksem. 

3. Dostarczany asortyment będzie posiadał min 9 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy. Za zgodą Zamawiającego 

dostarczony asortyment może posiadać datę ważności krótszą niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy 
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4. Wykonawca dostarczać będzie, z każdą partią przedmiotu umowy ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla 

bezpośredniego użytkownika informacje o przedmiocie umowy w tym sposobu magazynowania i przechowywania (dotyczy 

produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz na żądanie Zamawiającego w przypadku innych 

produktów) 

5. Reklamacje jakościowe i ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić poprzez dostarczenie asortymentu 

wolnego od wad jak i w zamawianej ilości w ciągu 3 dni roboczych licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku 

reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych Wykonawca uwzględni je w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Uzasadnione koszty reklamacji obciążają Wykonawcę. 

6. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy – asortymentu produktów i ilości, Wykonawca nie 

będzie rościć żadnych żądań wobec Zamawiającego. 

7. Wykonawca powierzy do wykonania część przedmiotu umowy podwykonawcom: w zakresie………………………. 

Podwykonawcy……………………………………………………………………. 

8. Transport (warunki dostaw do Zamawiającego) przedmiotu umowy Wykonawca realizować będzie zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez producenta produktu/artykułu oraz Dobrą Praktyką Dystrybucyjną opisaną w Załączniku do Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 509 

(dotyczy produktów leczniczych). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości usług/dostaw w sytuacjach kryzysowych i w czasie „W” (wojny). 

10. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni Wykonawcy kopię rejestru warunków 

przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru. 

11. Wykonawca ponadto zapewnia, że: 

a) prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i nie dokona żadnych czynności, 

które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek lub renomę Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

b) poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące członkami jego zarządu, wspólnikami, dyrektorami, członkami kadry 

kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub innymi osobami działającymi na jego rzecz, w związku z niniejszą Umową nie 

podjęły żadnej działalności, która narażałaby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na ryzyko kar na podstawie 

przepisów i regulacji obowiązujących w jakichkolwiek odpowiednich jurysdykcjach zabraniających działań korupcyjnych, tj. 

obiecywania, proponowania, wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej 

lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku działalności gospodarczej; 

c) nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na ryzyko kar 

wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji. 

§ 6 Warunki płatności 

Należność za dostarczony asortyment przekazywana będzie przez Zamawiającego po każdej dostawie, na podstawie oryginału 

prawidłowo wystawionej faktury ze specyfikacją dostarczonych produktów oraz potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego, 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury i dostarczenia towaru. 

§ 7Kary umowne, odsetki za opóźnienie w zapłacie  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a) opóźnienie w dostarczeniu zamawianego asortymentu (uwzględnieniu reklamacji) - w wysokości 1 % wartości netto nie 

dostarczonego/reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary 

byłaby niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł ,  

b) rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niezrealizowaną część umowy, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary byłaby niższa niż 

10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.  

2. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek 

za opóźnienie w wysokościach ustawowych określonych w art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Pzp).  

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ewentualnych kar umownych.  

§ 8 Inne postanowienia 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych i inne przepisy prawne mające zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 
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3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacjach opisanych w powyższych postanowieniach niniejszej umowy, a ponadto 

na wniosek jednej ze stron dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku nie wyczerpania ilości danego 

asortymentu objętego niniejszą umową. 

5. Zmiany do umowy wprowadza się w formie aneksu, na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Aneks nie jest wymagany w 

sytuacjach, gdy umowa tak stanowi. 

6. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i 

znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa. 

7. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek 

czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum Onkologii – art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 

15.04.2011 r. o działalności leczniczej – t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 160 ). 

8. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy  

 


